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ــر عـــام  ــديـ ــد الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى ســــــواق مـ ــ أكـ
شبكة الجزيرة اإلعالمية بالوكالة فــي ختام 
مــنــتــدى الـــجـــزيـــرة الــثــانــي عــشــر أن الــوظــيــفــة 
األساسية لإلعالم املهني هي متابعة األحداث 
ونقلها للناس بنزاهة وتجرد.. مشيرا إلى أن 
ــداث أو مسهما  اإلعــــالم يــكــون صــانــعــا لـــألحـ
فــي صناعتها عندما يلفق ويـــزور.. وضــرب 
ــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة،  مــثــال قــرصــنــة مــوقــع وكــال
ــال:  ــعــة لــحــصــار قــطــر، وقـ الــتــي استعملت ذري
«هو مثال على تزوير التاريخ، لكن هل يمكن 
ــتــزويــر والتلفيق  ـواع ال ـ ـ منهجيا أن نسمي أنـ
والــتــظــلــيــل اإلعـــالمـــي إعـــالمـــا؟ قــد يــكــون ذلــك 
صحيحا من حيث االستعمال اللغوي، لكنه 
ليس صحيحا مــن حيث االصــطــالح املهني. 
إن املصطلح الصحيح ملــثــل ذلـــك اإلعــــالم هو 
الــدعــايــة (الــبــروبــجــنــدا) وهـــي صــنــاعــة تعمل 

ملصلحة جهات محددة معروفة عادة للناس». 
وتـــــابـــــع: «إذا كـــــان اإلعــــــــالم املــــــــزور صــانــعــا 
ــات عــبــر  ــ ــــألزمـ لـــــألحـــــداث، فـــهـــل هــــو صـــانـــع لـ
اختالق األحداث وفبركة الوقائع؟ إن األحداث 
التي تعيشها املنطقة العربية وخاصة منطقة 
الخليج تكشف عن الدور التزييفي الذي أوكل 
لــإلعــالم فــي اصطناع األزمـــة الخليجية مثال، 
فهذه األزمــة بدأت إعالميا عبر اختراق وكالة 
األنــبــاء القطرية فجر يــوم األربــعــاء 24 مايو 

والتي شكلت املسرح العملياتي األول لألزمة.

ــــواق: إن األزمــــــة  ـ ـ ـ ــــاف د. مــصــطــفــى سـ ـ ـ ـ وأضـ
ــيــجــيــة كـــاشـــفـــة لـــخـــطـــورة دور اإلعــــــالم،  ــخــل ال
وأقــصــد بالتحديد إعـــالم دول الــحــصــار، في 
اصطناع الوقائع، وفبركة األخــبــار، والترويج 

لها بهدف إنشاء واقع سياسي وهمي. 
ــذا الـــواقـــع يصبح تــرســنــة لــلــدعــايــة والــحــرب  هـ
ــتــي تنتهك كــل تــقــالــيــد املــمــارســة  اإلعــالمــيــة ال
ــقــرار  املهنية وقيمها خــدمــة ألجــنــدة صــانــع ال
ــعـــات ســيــاســيــة  الــســيــاســي فـــي خــلــق مـــواضـ
جــديــدة والتحكم فــي الـــرأي الــعــام. . وتــســاءل 

د. ســـــواق: كــيــف تــعــامــلــت قــنــاة الـــجـــزيـــرة مع 
األزمــــــة الــخــلــيــجــيــة خـــاصـــة وأن رأســـهـــا كــان 
مطلوبا ضمن املطالب الثالثة عشر بتاريخ 
ــنــدهــا  ــاء فـــي ب ـ ــتـــي جـ 22 يــونــيــو 2017 ، والـ
ــقــنــوات التابعة  الــســادس «إغـــالق الــجــزيــرة وال
ــاب قــائــال: لــقــد وجــــدت الــجــزيــرة  لــهــا»؟ ثــم أجــ
ــداف كــمــشــروع  ــهــ ــتــ نــفــســهــا فــــي دائـــــــرة االســ
إعالمي تنويري استطاع أن يرسخ عبر أكثر 
مــن العمل اإلعــالمــي الــجــاد ممارسة إعالمية 
مهنية غير مسبوقة - رسالة وأداء - في بيئة 

عربية لم تعرف تقاليد اإلعالم الذي يستجيب 
الحـــتـــيـــاجـــات االنــــســــان املـــعـــرفـــيـــة والــثــقــافــيــة 
ــيـــة.. وأكـــــد أن «الــــدعــــوة الــــى إغـــالق  والـــحـــقـــوقـ
الجزيرة يستهدف دورها التنويري والريادي 
في إيصال الحقائق لالنسان العربي، وتعميق 

معرفته بالواقع ومتغيراته.
 املــعــرفــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الــخــبــر الــصــحــيــح، 
والــســيــاق الــشــامــل، والتحليل العميق، والــرأي 
والـــــرأي اآلخـــــر. ذلـــك مـــا فــعــلــتــه الــجــزيــرة منذ 
إطـــالقـــهـــا بــمــحــطــات مــخــتــلــفــة مــفــصــلــيــة في 
تـــاريـــخ املــنــطــقــة، وســـــوف تــســتــمــر فـــي أدائــــه 
مــســتــقــبــال.. ولــفــت د. ســــواق إلـــى أن «الــعــمــل 
املهني الـــذي تــؤديــه الــجــزيــرة ال يــقــوم بمجرد 
التوثيق الصحيح لألحداث فحسب، بل يوثق 
انــتــصــارات اإلنـــســـان فــي مــواجــهــة سياسات 
االســــــتــــــبــــــداد ومــــــــحــــــــاوالت ســــحــــق كـــرامـــتـــه 
وانـــســـانـــيـــتـــه. كــمــا يـــوثـــق هــــذا الــعــمــل املــهــنــي 

الرصني الجرائم التي تستهدف االنسان. 

أكد أن األزمة الخليجية كشفت خطورة دوراإلعالم.. د. مصطفى سواق:

قرصنة موقع وكالة األنباء 
القطرية تزوير للتاريخ
 الجزيرة توثق انتصارات اإلنسان في مواجهة االستبداد  الجزيرة توثق انتصارات اإلنسان في مواجهة االستبداد 

منتدى الجزيرة جزء من املسعى املعرفي للشبكة منتدى الجزيرة جزء من املسعى املعرفي للشبكة 

 قــال د. مصطفى ســـواق: "فــي ســيــاق األزمـــة الخليجية واألزمـــة 
العربية عامة حاولت الجزيرة في تغطياتها أن تقدم لجمهورها 
تـــطـــورات فــصــول األزمــــة ضــمــن الــنــمــوذج الــتــنــويــري لفلسفتها 
ــذي يتابع  ــ ــار الــحــدثــي ال ــ اإلخـــبـــاريـــة عــبــر مــســاريــن أولــهــمــا اإلطـ

األزمــة، وثانيهما اإلطــار املعرفي لألزمة، وهــذا املنتدى هو جزء 
من املسعى املعرفي للجزيرة. وأضاف: مقابل هذا العمل املهني 
للجزيرة تابعنا تهافت إعالم دول الحصار ولجوئه الى الفبركة 

والدعاية، بل وحتى الخوض في األعراض. 

نموذج تنويري

¶   د. مصطفى سواق خالل تقديم كلمته  

تزيد من ضعف العالم العربي.. خبراء في منتدى الجزيرة :

األزمة الخليجية صورة مؤملة للخالفات العربية

 

 أكــد خــبــراء وبــاحــثــون مــشــاركــون فــي جلسة "الشرق 
األوســط في ظل تغير التحالفات اإلقليمية والدولية" 
عــقــدهــا مــنــتــدى الـــجـــزيـــرة الـــثـــانـــي عـــشـــر  أن األزمــــة 
الخليجية صــورة مؤملة للخالفات بني الــدول العربية، 
ــعــربــي، كما  موضحني أنها تزيد مــن ضعف العالم ال
ــشــقــاق بــني دول الــوطــن العربي  ــتــرهــل وال تــزيــد مــن ال
ــار الــخــبــراء إلـــى أن تــلــك الــخــالفــات نــمــوذج  كــافــة. وأشــ
قاس للعالقات العربية البينية.. ونبه املشاركون إلى 
أنــه من املؤسف أن تتدخل قــوى إقليمية ودولية غير 
عــربــيــة، لــتــقــريــر مــصــيــر بــعــض الـــــدول والـــتـــدخـــل في 
شــؤون املنطقة بشكل عــام، وهــو مــا يظهر فــي امللف 
السوري الذي ابتعد تماما عن األيــدي العربية بسبب 
تــضــارب األجــنــدات واملــواقــف والــصــراعــات.. وفــي هذا 
اإلطار، أشار الدكتور عبد الله الشايجي، رئيس قسم 
ــكــويــت، فــي مداخلته  ــعــلــوم السياسية فــي جــامــعــة ال ال
ــى إصابة مجلس التعاون الخليجي الذي  بالجلسة إل
كان يعد بــؤرة االستقرار الوحيدة باملنطقة، باملرض 
العربي ومعاناته من الترهل والخالفات، مشدًدا أنها 
صورة مؤملة لنا كعرب حني نرى روسيا أو إيران على 

سبيل املثال يقررون مصير دولة عربية مثل سوريا.. 
ـــ29 األخيرة فى الظهران لم  ونــوه  بأن القمة العربية ال
تحل شيئا، بل رسخت اإلنقسام العربي. ولم تناقش 
األزمة الخليجية وفضحت ترهل العرب، مشددا أنه ال 

مواجهة مباشرة فى األفق بني السعودية وإيران.

◄ دول هشة

من ناحيته، تناول الدكتور محمد حسام حافظ، أستاذ 
القانون الدولي فى جامعة قطر، فوضى التحالفات فى 
ًرا إلــى أن الــشــرق األوســـط منذ نشأته  ــ ي ــشــ املنطقة، م
قبل 100 عام بعد اتفاقية سايكس بيكو، حمل معه 
بذور نزاعات وخالفات النه ال يعبر عن حالة مصالح 
مشتركة. . وأكد حافظ أن الشرق األوسط الذي ننتظره 

هو عبارة دول هشة تعاني في كثير من األحيان من 
مختلف األوضــاع الصعبة، وتتغير تحالفاتها حسب 
املصالح املؤقتة. وعول حافظ على وعي الشعوب وأنها 
لم تعد كما كانت مغيبة قبل الربيع العربي، ورغم أن 
هذه الشعوب تراجعت وتمت إعادة ديكتاتوريات ولم 
تنجح الثورة السورية حتى اآلن، إال أنه ال يمكن إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء وتحولت الشعوب إلى فاعل 
سياسي.. وحــذر مــن خــطــورة إعـــادة تشكيل املنطقة 
بطريقة غير تقليدية بظهور الفاعلني غير الحكوميني 
ــبــنــان وتــعــامــل دول  مــثــل املــيــلــيــشــيــات فـــى ســـوريـــا ول
مثل الــواليــات املــتــحــدة مــع عناصر مــن حــزب العمال 
الكردستاني وهو تعامل غير صحيح يكسر نمطية 
الدولة.. نوه باألزمة الخليجية الراهنة قائًال إن مجلس 

التعاون الخليجي كــان نموذًجا واعـــًدا للدول العربية 
ــنــا نشهد اآلن مــحــاولــة لتفكيكه وإخـــراجـــه من  ــكــن ول
ــال إن مــنــظــومــة الــقــيــم املــشــتــركــة لــدول  مــضــمــونــه. وقــ
املنطقة كان من املفروض أن تكون أساًسا للتحالف 

وهو ما لم يحدث.

◄ إعادة ترتيب املنطقة
مــن جانبه، قــال ليونيد إيساييف، األســتــاذ املــشــارك 
فـــي جــامــعــة الــبــحــوث الــوطــنــيــة فـــي روســـيـــا إن هــنــاك 
جهودا مضنية تبذل إلعــادة ترتيب قواعد اللعبة في 
النظام اإلقليمي للمنطقة، بعد انهياره بسبب الربيع 
ــا، أوضــحــت إلــهــه كـــواليـــي، أســتــاذة  ــدورهـ الــعــربــي. . بـ
ــائــب ســابــق في  العلوم السياسية بجامعة طــهــران ون
مجلس النواب اإليراني ، أن املنطقة تفتقر إلى التنمية 
والتقدم، مشيرة إلى أنها أكبر مشتر للسالح واملعدات 
العسكرية وفًقا للبيانات الدولية في العقود املاضية. 
وقالت إن هناك تهديدات للمنطقة واألمن االقليمي في 
غياب الحوار والتفاعل املباشر بني دول املنطقة وهناك 
تأثير للخطط الخارجية باسم التحول الديمقراطي 
ــذه الــنــتــائــج فــيــمــا يــســمــى بــالــربــيــع الــعــربــي  "ونـــــرى هــ

والوضع الكارثي في سوريا". 

الشايجي: قمة 
الظهران فضحت 

ترهل العرب

 حافظ: نشهد اآلن 
محاوالت تفكيك مجلس 

التعاون الخليجي 

هاجر بوغانمي

أحمد البيومي

¶   املتحدثون في الجلسة الرابعة ملنتدى الجزيرة       {تصوير حسني سيد } 
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الثاني عشر أمس  الجزيرة  ناقش منتدى 
أثناء األزمــات واملراحل  موضوع «اإلعــالم 
االنتقالية»، وذلك في جلسة حاضر فيها 
كـــل مـــن الـــكـــاتـــب يــحــيــى غـــانـــم، وبــورنــكــا 
دا ســيــلــفــا، مـــديـــر مـــؤســـســـة الــــدراســــات 
اإلســتــراتــيــجــيــة والــديــمــقــراطــيــة فــي مالطا، 
والصادق إبراهيم، رئيس اتحاد صحفيي 
شـــرق أفــريــقــيــا، وعــبــدالــوحــيــد أوديــســيــل، 
أفريقيا،  رئيس فيدرالية الصحفيني فــي 
التنفيذي  املــجــلــس  ــرود، رئــيــس  ــ يـ ــون  وجــ

بمعهد الصحافة الدولي. 
فـــي الـــبـــدايـــة تــحــدث يــحــيــى غــانــم عـــن أثــر 
التخفيف  الخبرية للجزيرة في  التغطيات 
مــن أثــر الـــكـــوارث، وقـــال: إن الــجــزيــرة منذ 
مــيــالدهــا مـــرت بــالــعــديــد مــن األطـــــوار، في 
ــــى 2001) رفـــع  إلـ ــــطــــور األول (1996  ال
شعار «الــرأي والــرأي اآلخــر». وكان عنوان 
«العالم  الــى 2007)  الثاني (2001  الــطــور 
العرب». مضيفا: في  في مواجهتنا نحن 
بــدايــة األلــفــيــة بـــدأت ألــحــظ دخـــول الجزيرة 
البداية بحرب  في مناطق الصراع، وكانت 
الكونغو سنة 1996، لكن التطور امللحوظ 
لهذا الــدور الــذي تقوم به الجزيرة بدأ منذ 
حـــرب أفــغــانــســتــان. مــا مــيــز الــجــزيــرة عن 
بقية وســائــل اإلعــــالم فــي الــعــالــم فــي هــذه 
التميز هو انفتاحها على  التغطية شديدة 
كافة أطراف الصراع، وأيضا تركيزها على 
اآلثــار املــدمــرة لهذه الــحــروب على األبرياء 
من البشر، ثم تتالت تغطياتها املتميزة في 
الحرب على العراق، وحرب لبنان، والعدوان 
على غزة.. وقال غانم: إن الجزيرة نجحت 
في ذروة هذه املرحلة في أن تعيد صياغة 
لــكــي يــكــون مبنيًا على  الــعــمــل الــصــحــفــي 
العمليات امليدانية أكثر من اعتمادها على 

غرفة األخبار. 

وأشار إلى أن الجزيرة طرحت نفسها في 
الثالث كمنصة إعالمية قوية تمثل  الطور 
الــجــنــوب فـــي مــواجــهــة ســيــطــرة تــاريــخــيــة 
ــا قـــــــررت أن  ــهــ أنــ ــلـــشـــمـــال، أي  لـ إعـــالمـــيـــة 
تقف فــي مــواجــهــة مــا يسمى اإلمبريالية 

اإلعالمية الغربية التي سادت لقرون. 

◄ أدوار سياسية
من جانبه قال بورنكا دا سيلفا: إن اإلعالم 
يؤثر على السياسة وصناعة السياسات، 
ــة عــنــدمــا  ــرار، خـــاصـ ــ ــقـ ــ ــلـــى صـــنـــاعـــة الـ وعـ
إلى  األمــر بالعمل اإلنساني. ولفت  يتعلق 
الــوصــول  بــالــقــدرة على  اإلعـــالم يتمتع  أن 
إلى ماليني البشر كما هو الحال بالنسبة 
إلــى الــجــزيــرة.. وأكـــد أن الــتــاريــخ املعاصر 
البشر،  انعدام إنسانية  أمثلة عن  يعطينا 
وضرب مثاال بأزمة الروهينجا، وقال في 
هــذا اإلطـــار: يمكن أن يلعب اإلعـــالم دورًا 
ســيــاســيــًا فــي نـــزع الــســمــة اإلنــســانــيــة من 
خالل األخبار الكاذبة والبروبجندا، واألثر 
الكراهية، وضرب  السلبي اآلخــر هو زرع 
مثاال حول ما يجري في أوروبا والواليات 
املتحدة األمريكية، حيث وســائــل اإلعــالم 
النازي  تقوم بالترويج للشعبوية والفكر 
الــعــالــم يفتقر  ــال بــورنــكــا إن  الــجــديــد. وقــ
التصعيد،  السياسية لتخفيف  إلى اإلرادة 
مشيرًا إلى أن سبب األزمــة الخليجية هو 
انعدام اإلرادة السياسية لتسوية الخالفات 

ضمن األسرة الخليجية. 
التقدمية  إلـــى أن وســائــل اإلعــــالم  ــار  وأشــ
تلعب دورًا مهمًا لحل هذا الخالف وغيره 
مــن الــخــالفــات. ثــم اســتــعــرض جــوانــب من 
كــتــاب «دلــيــل الــعــمــل اإلعـــالمـــي فــي العمل 
الليبية  ــة  الــحــال ــانـــي»، وتـــحـــدث عـــن  االنـــسـ
كمثال من خالل خريطة الطرق في البحر 
األبــــيــــض املـــتـــوســـط الـــتـــي تــــم اســتــغــاللــهــا 
مــن قــبــل الــعــصــابــات اإلجــرامــيــة لــالتــجــار 

ــي تــم  ــتـ ــدًا أن الـــقـــصـــص الـ بـــالـــبـــشـــر، مــــؤكــ
رصدها مروعة. 

أمـــا الــصــادق إبــراهــيــم فــركــز عــلــى منطقة 
شـــرق أفــريــقــيــا فــي حــديــثــه عــن األغـــراض 
اإلنسانية التي يحاول اإلعالم أن يخدمها، 
ــكـــوارث  والـــتـــي هـــي انــعــكــاس لــلــحــروب والـ
التي تحدث في  السياسية  واالضطرابات 
مناطق متعددة من العالم، وقال: إن منطقة 
أفريقيا تبدو فيها صــورة اإلعــالم  شــرق 
ــثـــر قـــتـــامـــة، بــاعــتــبــار أن هــــذه املــنــاطــق  أكـ
موبوءة بالحروب والتوترات والصراعات 
بــالــكــوارث اإلنسانية،  املختلفة، ومــوبــوءة 
ــــك مـــن أكـــثـــر املــنــاطــق  ــــى جـــانـــب ذل وهــــي إل
الــتــي تــنــشــط فــيــهــا تـــجـــارة الــبــشــر. وقـــال: 
فــي هــذه املناطق يــواجــه اإلعـــالم مجموعة 
السلطة  أن  الــتــحــدي األول  الــتــحــديــات.  مــن 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي هـــــذه املـــنـــاطـــق تــســيــطــر 
ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى املــشــهــد اإلعـــالمـــي 

وتحدد إتجاهاته.
وأكد إبراهيم أن اإلعالم ظل يتلون بألوان 
رســـمـــيـــة تــقــدمــهــا الـــحـــكـــومـــات، مــضــيــفــًا: 
دائــمــًا مــا يحصل حجر على اإلعـــالم في 

الغالب  النزاعات، وفي  الدخول إلى مناطق 
الغالبة. وقــال  الرسمية هــي  الــروايــة  تكون 
إن الــتــضــيــيــق عــلــى الــصــحــفــيــني ال يــأتــي 
ــن الــحــكــومــات فـــقـــط، ألن هــــذه املــنــاطــق  مـ
املضطربة يتعرض الصحفي لكل مظاهر 
االنتهاك من جميع األطراف. واستعار لهذا 
البريطاني  الـــوزراء  الغرض مقولة لرئيس 
مــا يقتل  أول  فــإن  الــحــرب  «عندما تحتدم 

هو الحقيقة».
تــحــدث صـــادق إبــراهــيــم كــذلــك عــن الــنــزاع 
الــــذي حــــدث فـــي رونـــــدا فـــي 2015 وقــــال: 
ــر كــل الصحفيني فــي الــبــلــد، ولــم يبق  ُهــجِّ
الــرســمــيــني. كــمــا تحدث  غــيــر الصحفيني 
عــن اإلعـــالم فــي جــنــوب الــســودان حيث ال 
يستطيع اإلعــالمــي أن ينقل مــا يــدور في 
بقية املــنــاطــق، وقــــال: إن فــي بــلــدان الــقــرن 
الترهيب يمارس  نــوع من  االفريقي هناك 

على الصحفيني.     

◄ جزء من النزاع

من جانبه قال عبدالوحيد أوديسيل: على 
لتغطية  أن تشكل منصة  وسائل اإلعــالم 
مشاكل املجتمعات. وتــابــع: مــا حــدث في 
الــســنــوات الـــثـــالث املــاضــيــة وفـــي أفــريــقــيــا 
لدينا  أنــنــا نحن الصحفيني ليس  خــاصــة 
أصدقاء في أي مكان، وال في أي مؤسسة 
يــخــافــون منا  الجميع  حكومية وغــيــرهــا. 
ألنـــنـــا نـــقـــوم بـــشـــيء ربـــمـــا يـــتـــعـــارض مع 
مــصــالــحــهــم. وأشـــــــار أوديـــســـيـــل إلـــــى أن 
الحقيقة، ولكن  يــحــاول تغطية  الصحفي 
الحقيقة،  تــنــزعــج مــن صـــوت  الــحــكــومــات 
وتصفق عندما يكون الصحفي منحازًا 

لها. 
ــنـــا تــــاريــــخ فــي  وقــــــــال: فــــي نــيــجــيــريــا لـــديـ
لذلك نحن مختلفون  استقالل الصحافة، 
الى  أفريقيا، كما لفت  الــدول في  عن بقية 
أنــهــم تــعــودوا عــلــى الــحــكــومــات اإلقطاعية 

والــديــكــتــاتــوريــة.. وأكـــد أن وســائــل اإلعــالم 
ــي تــــعــــودت عـــلـــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة تـــرى  ــتـ الـ
أن املــرحــلــة الــحــالــيــة تــمــثــل تــحــديــًا كــبــيــرًا. 
أفريقيا جزء  مضيفًا: إن الصحفيني في 
من النزاعات، وعندما يحاول الصحفي أن 
يكون جزءًا مما يحدث تضيع املوضوعية.

3 مستويات
قـــــال جـــــون يـــــرودجـــــون: عـــنـــدمـــا يــنــخــرط 
الصحفيون في النزاعات فإنهم يتحملون 
مــســؤولــيــة نــقــل الــخــبــر بـــدقـــة وحـــيـــاديـــة، 
ــيـــات فــي  مــضــيــفــا: هـــنـــاك ثـــــالث مـــســـؤولـ
القرارات الحاسمة لتغطية ما يحدث بدقة 
وحـــيـــاد، وهــــي: مــســؤولــيــة الــحــكــومــات أو 
الجهات واملؤسسات  املقاتلني، ومسؤولية 

اإلعالمية، ومسؤولية الجمهور. 
وتابع: رصد معهد الصحافة الدولي مقتل 
الــعــام  الــعــالــم فــي  أنــحــاء  21 صحفيًا فــي 
املاضي، وتزايد العدد هذا العام يؤكد عدم 
احترام الصحفيني في مناطق النزاع. ولفت 
إلـــى ضــــرورة حــث املــقــاتــلــني عــلــى احــتــرام 
مــهــمــة الــصــحــفــيــني فــــي نـــقـــل الـــخـــبـــر مــن 
ــنــزاع، وتــحــدث يــرودجــون  ــراف ال جميع أطـ
املفزعة ضد الصحفيني في  الــحــاالت  عن 
ســـوريـــا، مــؤكــدا ضــــرورة إطــــالق نــاقــوس 

الخطر.
ــيــة الــصــحــفــيــني قـــــال: في  وحـــــول مــســؤول
أوقات النزاع في روندا انحاز الصحفيون 
ــي مـــصـــر، قبل  ــر، وفــ ــ ــرف دون آخـ ــى طــ ــ إل
ثالثة أو أربعة أعــوام، تم اعتقال صحفيي 
الــــجــــزيــــرة، ونـــحـــن انـــتـــقـــدنـــا هـــــذا الــفــعــل. 
قــال:  الجمهور  وأضــــاف:  وفــي مسؤولية 
لــعــب الــجــمــهــور فــي املــاضــي دورًا فــي ما 
يتعلق بالعمل اإلعــالمــي، مــن خــالل دفع 
وســـائـــل اإلعــــــالم لــضــمــان تــغــطــيــة عــادلــة 
ــي غــامــبــيــا وزيــمــبــابــوي لم  وحـــيـــاديـــة،  وفـ
يـــخـــرج الــجــمــهــور فـــي احـــتـــجـــاجـــات ضد 

الحكومة، بل دعمًا للصحافة الحرة. 

استعرضوا دور اإلعالم أثناء األزمات.. إعالميون في منتدى الجزيرة: 

قناة الجزيرة تميزت بانفتاحها
على كافة أطراف الصراع

سيلفا: انعدام اإلرادة السياسية سيلفا: انعدام اإلرادة السياسية 
لتسوية الخالفات وراء األزمة الخليجيةلتسوية الخالفات وراء األزمة الخليجية

غانم: الجزيرة أعادت صياغة العمل غانم: الجزيرة أعادت صياغة العمل 
الصحفي لينطلق من العمليات امليدانيةالصحفي لينطلق من العمليات امليدانية

إبراهيم: التضييق على الصحفيني في إبراهيم: التضييق على الصحفيني في 
مناطق النزاع ال يأتي من الحكومات فقط مناطق النزاع ال يأتي من الحكومات فقط 

أوديسيل: الصحفيون 
في أفريقيا جزء من 

النزاعات

 يرودجون: الصحفيون 
يتحملون مسؤولية 
نقل الخبر عندما 

ينخرطون في النزاعات 

¶   جانب من الجلسة         {تصوير: سيد عمر} 

هاجر بوغانمي


